MARCIANO
DE BRITO

ENSINO
RELIGIOSO

A ESTRUTURA DAS
TRADIÇÕES RELIGIOSAS

ROTEIRO DE AULA
Tema: A Estrutura das Tradições Religiosas.
Objetivo: Identificar os elementos característicos das Religiões: Doutrina, Textos
Sagrados, Espaço Sagrado, Ritos, Simbologia e Ethos.
 Religião.
 Estrutura das Religiões: Doutrina, Ritos, Textos Sagrados, Ethos, Autoridades
Religiosas e Espaços Sagrados e Símbolos.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Qual é a Ideia de Deus no Ateísmo? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Nega-se a existência de Deus. É impossível provar que Deus
existe.
B. ( ) Não há certeza absoluta certeza de que Deus não exista. Provar
que Deus não existe é tão difícil quanto provar que ele existe
C. ( ) Define Deus como três pessoas: o Pai, o Filho (Jesus Cristo) e o
Espírito Santo.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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• Etimologia: A palavra Religião vem do
verbo latino religare (re-ligare) que
significa RELIGAR.

Religião

• Ou seja: Ligar de novo o ser humano a
Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai
ao ser humano.
• Uma comunidade de pessoas unidas por
uma fé, uma prática ou forma de culto.
• Para muitas pessoas, participar de uma
religião, ou igreja, é algo muito
importante: nela buscam apoio para uma
vida melhor.
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A Estrutura das Tradições Religiosas
1. Doutrina ou Dogmas: É o conjunto de
afirmações
e
conhecimentos
elaborados pela religião e repassados
para os fiéis.
2. Textos
Sagrados:
Textos
que
transmitem, conforme a fé dos
seguidores, uma mensagem revelada
do Transcendente (Deus).
3. Espaço Sagrado: Locais de reunião,
culto, prece e ensino da doutrina
religiosa.
5

A Estrutura das Tradições Religiosas
4. Ritos e Rituais: série de práticas
celebrativas das tradições religiosas.
5. Simbologia:
Sagrado.

Representações

do

6. Autoridades Religiosas: Pessoas que
lideram o culto religioso.
7. Ethos: Orientações, permeada por
valores, sobre as atitudes diante de
Deus e o relacionamento com as
outras pessoas.
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Doutrinas ou Dogmas
•

A doutrina é um conhecimento organizado e
sistematizado elaborado pelas religiões e repassados
aos fiéis. Está registrada no livro sagrado de cada
religião. Ela contém conhecimentos sobre:

1. Divindades: Descrição das representações
Transcendente nas tradições religiosas.

do

2. Verdades de fé: Conjunto de mitos, crenças e
doutrinas que orientam a vida do fiel em cada tradição
religiosa.
3. Possíveis respostas norteadoras do sentido da vida:
Ressurreição; Reencarnação; Ancestralidade e o Nada.
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•

Doutrina cristã baseada na crença da existência de
um espírito que não necessita de corpo para existir.

•

Para esta religião, a morte não existe. Somente o
corpo morre.

•

O espírito se desliga do corpo e fica no mundo
espiritual: estudando, avaliando suas últimas
reencarnações e se preparando para uma nova
reencarnação.

•

Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem
necessárias ao seu próprio aprimoramento, mas
nunca regridem.

•

O homem tem o livre-arbítrio para agir. Porém,
responde pelas consequências de suas ações.

Espiritismo

Jesus disse à Samaritana, no Poço
de Jacó que “Deus deverá ser
adorado em Espírito e Verdade”,
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•

Rito: Sequência temporal de gestos,
manipulação de objetos e recitação de
fórmulas, presididos por magos e sacerdotes,
com o objetivo de
tentar conservar e
recuperar
o
relacionamento
com
o
Transcendente.

•

Culto ou Liturgia: Conjunto das cerimônias
religiosas de uma tradição.

•

Rituais: a descrição de práticas religiosas
significantes dos diferentes grupos religiosos.

•

Há diversos tipos de Ritos: Purificação,
Passagem, Eliminatórios, Transmissão de Força
Sagrada, etc.

Ritos e Rituais
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•

Na região Sul do Alto Xingu, pratica-se um ritual
funerário conhecido como Kuarup.

•

KUARUP: palavra que significa “tronco de
árvore”. Os trocos distribuídos na aldeia no dia
da festa representam os mortos.

•

O ritual Kuarup é uma saudação ao morto
realizado uma vez por ano, durante a estação
seca (julho - setembro)

•

Choros e lamentações: os indígenas choram
seus mortos pela última vez encerrando o
período de luto.

•

No final da tarde, os troncos são jogados no rio.

Ritual Kuarup
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ATIVIDADE
1. Na estrutura das tradições religiosas, o que é “Ethos”?(Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Representações do Sagrado.
B. ( ) Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes diante de Deus e
o relacionamento com as outras pessoas.
C. ( ) Conjunto de mitos, crenças e doutrinas que orientam a vida do fiel em
cada tradição religiosa.
D. ( ) Série de práticas celebrativas das tradições religiosas
E. ( ) Nenhuma das Alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
2. Na estrutura das tradições religiosas, o que são os Símbolos?(Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Representações do Sagrado.
B. ( ) Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes diante de Deus e
o relacionamento com as outras pessoas.
C. ( ) Conjunto de mitos, crenças e doutrinas que orientam a vida do fiel em
cada tradição religiosa.
D. ( ) Série de práticas celebrativas das tradições religiosas
E. ( ) Nenhuma das Alternativas anteriores.
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Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais
•

São os textos que transmitem, conforme a fé dos
seguidores, uma mensagem do Transcendente
(Deus).

•

A literatura sagrada tem como objetivo:

1. Fortalecer a fé na divindade.
2. Manifestar viva a memória das instituições
originais do passado.
3. Considerar essas tradições como ideais de vida.
•

Nas tradições religiosas que não possuem o texto
sagrado escrito, a transmissão da mensagem
divina é feita pela tradição oral.
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Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais
•

As Escrituras Sagradas contém:

1. Revelação: Todo conhecimento transmitido
ao homem diretamente pelo Transcendente.
Quem recebe a Revelação é denominado
profeta. Ela pode acontecer:
•
•

Diretamente de uma divindade.
Por um intercessor, como um anjo.

2. História das narrativas sagradas: o
conhecimento dos acontecimentos religiosos
que originaram a formação dos textos.
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Alcorão - Islamismo
•

Alcorão é o livro sagrado para o Islamismo.

•

Alcorão: significa “leitura” ou “recitação”.

•

As palavras geralmente são cantadas; porque
quando Maomé recebeu os primeiros versos
do anjo Gabriel, em 610 d.C., houve o pedido
para que fossem recitados.

•

Para os muçulmanos, a mensagem divina foi
transmitida para profetas anteriores - como,
por exemplo, Moisés e Jesus - mas foi
corrompida pelos homens.

•

Por isso, somente o Alcorão expressa sem
falhas a Palavra de Deus.
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•

ETHOS: Orientações, permeada por valores, sobre as
atitudes diante de Deus e o relacionamento com as
outras pessoas.

•

As religiões, com frequência, não fazem distinção
entre o plano ético e o plano religioso.

•

Pelo menos no plano ideal, elas contribuem para o
desenvolvimento da humanidade por meio de seus
ensinamentos e princípios éticos:

Ethos

1. Alteridade: as orientações para o relacionamento
com o outro.
2. Valores: Conjunto de normas éticas de cada tradição
religiosa; formando um conjunto de regras
consideradas importantes.
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ATIVIDADE
3. Nas tradições religiosas que não possuem o texto sagrado escrito, como é
feita a transmissão da mensagem divina? (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Por meio de livros sagrados de outras tradições religiosas.
) Por meio de livros de ensino religioso
) Pela tradição oral.
) por meio da Bíblia: único livro aceito em todas as religiões.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Autoridades Religiosas
•

A maioria das religiões possui "funcionários"
próprios; com responsabilidade exclusiva
pelas formalidades do culto e por outras
tarefas religiosas.

•

Os modos de organização das religiões
variam muito:

1. Algumas são organizadas em fortes
hierarquias, com um controle centralizador.
2. Outras são menos organizadas.
3. Há também aquelas sem nenhuma
organização sistematizada, nem grandes
estruturas.

Dom Jacinto
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Igreja Católica Apostólica Romana
• Fundamentos: A Bíblia e a Tradição.
• Hierarquia Eclesial:
1. Papa: Em grego, forma carinhosa de Pai.
Também chamado de Santo Padre. É o
Bispo de Roma e o líder mundial da Igreja
Católica Apostólica Romana.
2. Bispos: Administradores das Dioceses.
3. Padres: Responsáveis pelas Paróquias.
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Espaços Sagrados
• Artigo 18º da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH):
Toda pessoa tem direito à liberdade
de pensamento, de consciência e de
religião; este direito implica a
liberdade de mudar de religião ou de
convicção, assim como a liberdade
de manifestar a religião ou
convicção, sozinho ou em comum,
tanto em público como em privado,
pelo ensino, pela prática, pelo culto
e pelos ritos.
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• O culto promove o contato com o sagrado.

Espaços Sagrados

• Muitos espaços sagrados são destinados
ao culto religioso: igrejas, mesquitas,
sinagogas, catedrais, templos, terreiros,
santuários, etc.
• Há também montanhas, rios, grutas, lagos
e cidades considerados como espaços
sagrados. Para esses lugares, muitas
pessoas afluem em peregrinações ou
romarias.
•

Os cemitérios e as catacumbas também
são considerados lugares sagrados para as
religiões.
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ESPAÇOS SAGRADOS

Espaços Sagrados

Os espaços sagrados
São locais de prece, de ensino e pregação
São lugares consagrados à prática da devoção
A casa de reza e as grandes florestas
São espaços sagrados dos povos indígenas
Da umbanda e do candomblé é o terreiro
Do judaísmo é a sinagoga
E a mesquita com altos minaretes do islamismo
Os suntuosos templos do hinduísmo e do budismo
Há também os bonitos templos da fé bahá'í
A imponente catedral, os templos e as tendas
As casas de oração e o belo salão do reino
São espaços sagrados
Das diversas igrejas e grupos cristãos
Borres Guilouski
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• Símbolos Religiosos: Representam idéias
sobre o Transcendente.

Símbolos

• As religiões usam muitos símbolos para falar
de seus ensinamentos e de seus líderes. A
linguagem dos símbolos religiosos está
presente:
1. Arquitetura, pintura e esculturas dos
templos.
2. Vestes dos monges e sacerdotes.
3. Objetos e elementos usados nos cultos;
• Há também os gestos simbólicos para orar,
entoar cantos religiosos, celebrar, fazer uma
saudação, etc.

• Tilak: É uma marca presente na testa.
• Sindoor:
Pó vermelho usado por
mulheres casadas
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SEICHO-NO-IE

Enkan

• Símbolo da religião/filosofia monoteísta Seicho-no-ie.
• Representa a integração das religiões mais expressivas
da humanidade:
1. Estrela de oito pontas, que representa o budismo.
2. Círculo branco, representando o cristianismo.
3. Estrela que representa o xintoísmo; ligada às outras
imagens representativas do símbolo, demonstrando a
integração e coexistência entre todas as religiões.
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ATIVIDADE
4. Como se denomina o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana ?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Papa.
) Patriarca.
) Rabino
) Bispo de Jerusalém.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA

O Enkan é o Símbolo da religião/filosofia monoteísta Seicho-no-ie. Cada
elemento desse símbolo representa uma religião expressiva da humanidade.
Por exemplo, o círculo branco representa o Cristianismo. Qual religião está
representada pela estrela de 8 pontas no centro do círculo branco? (Marque a
alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Islamismo.
) Judaísmo.
) Budismo.
) Xintoísmo.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
O que são Espaços Sagrados?
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